Referat for FYGO-møde
Den 16. December 2015
Skype-møde kl. 19-22
Referentliste: Malene, Christiane, Ida, Line, Malou, Anne Cathrine, Tine, Vinnie, Hellen, Heidi, Ninna, Kathrine
Ordstyrer og ansvarlig for forplejning: henholdsvis øst/vest
Fraværende: Line, Anne Cathrine, Heidi, Ninna
1. Godkendelse af referat fra BM den 24. november 2015 – Godkendt
2. Nyt fra :

Formanden (Camilla):
UU: Kommissorium er under revision. UU repræsentant (Ninna) mangler, så betydningen for dette ift.
FYGO kan ikke diskuteres endeligt.
Tjekliste ift. målbeskrivelsen: Den fysiske tjekliste bliver nu opdateret, således at den passer sammen
med målbeskrivelsen. Det er for nuværende ikke muligt med en elektronisk udgave.
GET UP 2016: FYGO er blevet kontaktet mhp. udvælgelse af kandidater til GET-UP 2016.
DSOGs bestyrelse (Tine):
Subspecialiseringsproces:
I DSOG er der de sidste år blevet arbejdet på at definere rammer for formaliseret efteruddannelse i de
forskellige subspecialer (DFMS, DUGS, DFS, DFKO, onko-gyn). Der har været ønske om at almen
gynækologi og obstetrik skulle defineres på lignende niveau og der er fundet tovholdere for begge
grupper. Det forventes at arbejdsgrupperne vil tage form i 2016 og at der vil komme et udspil til hvad et
formaliseret efteruddannelsesforløb skal indebære.
Dimensioneringsplan: Ny plan til foråret, der afgør hvor mange læger, der skal være i de forskellige
specialer. Dette får betydning for antallet af kursister, overlægestillinger osv.
Tine har deltaget i et kvalitetssikringsmøde arrangeret af nordisk ministerråd, hvor et ønskeligt mål er at
udvikle fælles nordiske obstetriske indikatorer. DK har ikke bidraget med mange data, da det har været
besværligt at at få data fra SSI.
Ansættelsesudvalget (Ida): Ansøgningsfristen for hoveduddannelsen i de tre regioner er nu udløbet.
Der vil være samtaler i det nye år.
Kursusudvalgene (Vinnie, Christiane): Sphincterkursus, der afholdes i februar måned i øst, har haft stor
tilslutning og er nu udsolgt. Der diskuteres omkring mulighed for, at afholde dette i vest senere.
Kursusdatoer og emner i både øst og vest til foråret ligger på hjemmesiden.
Der mangler undervisere til hoveduddannelseskurset til april i vest. Der diskuteres forskellige
muligheder herunder Ida, og dette vil der blive arbejdet videre på.

Regionerne (Øst, Nord, Syd): Der er intet nyt fra øst og nord. Ingen repræsenteret fra syd.
Introlægeundersøgelsen (Malene/Line/Heidi): Undersøgelsen er sendt til de første læger i øst, der er
færdige med introstillingen. Det har vist sig mere problematisk at få informationer på introlæger, der har
afsluttet deres introstillinger fra 1. august til nu i øst. Der arbejdes videre med dette.
Hjemmesiden (Malou og Hellen): Det vurderes ikke nødvendigt, at det hurtige referat fra møderne
kommer på hjemmesiden. Der aftales, at formandens klumme, som udkommer i DSOG nyhedsbrevet,
skal på hjemmesiden.
Nyt fra kasseren (Christiane): FYGO har modtaget kontingentpenge.
3. Sikring af hjemmesiden (Malou)

Der vedtages, at vi fremover bruger 150 kr. pr måned til hjælp med sikring af hjemmeside.
4. Internat 2016 (Camilla)

Oplægsholdere: Oplægsholderne, som kommer i forlængelse af jordemødre, skal kontaktes. Derved kan de
sidste detaljer komme på plads, og navnene kan opdateres til programmet på hjemmesiden. Tine har
kontakten.
Billetter: Der skal ændres i billetbestillingen på safeticket, sådan at man kan skrive hvem man ønsker at bo
sammen med.
Værelser: Vi har forhåndsreserveret 20 dobbeltværelser og 30 enkeltværelser på Christiansminde. Efter 4.
januar skal 40% af værelsernes pris betales ved afbestilling. Bookingen vælges at fastholdes, da antallet af
bookede værelser svarer til antallet for sidste år.
Tilmeldingsfristen: Rykkes frem til d. 2/2, da de forhåndsreserverede værelser herefter kun kan afbestilles ved
betaling af 70% af prisen. Det skal ændres på hjemmesiden (Hellen) og safeticket (Vinnie)
Aktuelt står der på hjemmesiden, at deltagelse i fredagens program koster 700kr. Dette skal rettes til 600kr.
(Hellen)
Vedtægtsændring ang. medlemsoptag (Tine og Camilla): Man skal have B-autorisation for at være medlem i
FYGO, da man også skal være medlem af DSOG. Der diskuteres om dette skal ændres i vedtægterne.
5. Sponsorering af DSOG.dk

Der tales i øjeblikket i DSOG omkring sponsorer på hjemmesiden. FYGO kan få del i pengene, hvis der kan
redegøres for hvad pengene skal bruges til i uddannelsesmæssig sammenhæng. Muligheder kunne være;
billigere at være med til møder for de yngre læger, kirurgiske kurser, eller andre steder vi kan sende
medlemmerne hen? Penge til forskningssøgning/statistisker/udtræk? Dette laves til et nyt punkt til næste møde.

